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Ci¡gi

Wyobra¹my sobie dªug¡ kolejk¦. Co± stoi na miejscu pierwszym, co± innego na drugim, jeszcze co±
na trzecim, setnym, milionowym. Ci¡giem nazywamy tak¡ kolejk¦ je»eli nigdy si¦ nie ko«czy, tzn. na
ka»dym dowolnie dalekim miejscu znajduje si¦ pewien element. Powszechnie znanym przykªadem
ci¡gu s¡ liczby naturalne. Jest 1 na pierwszym miejscu, 2 na drugim, 3 na trzecim, 137 na sto
trzydziestym siódmym itd. Ci¡gi mo»emy zapisywa¢ na kilka sposobów:

• wypisuj¡c kolejne wyrazy po przecinku:

1, 3, 5, 7, 9, 11, ...,

• podaj¡c wzór na wyraz ogólny ci¡gu:

an = 3n− 5,

• podaj¡c zale»no±¢ rekurencyjn¡ (zale»no±¢ od poprzednich wyrazów):

a1 = 2, an+1 = 2an.

1. Odgadnij reguª¦ i podaj kolejne wyrazy:

a) 3, 13, 113, 1113... b) 1, 4, 9, 16, ...

c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, ... d) 5, 3, 4, 6, 4, 5, 6, 5, 8, 8, ...

2. W podanych ci¡gach wyznacz wskazane wyrazy:

a) an = 3n− 12, n = 2, 123 b) bn = 1
2n , n = 8

c) cn = 3n2, n = 6 d) dn =
√
n+1+1√
n+1−1 , n = 24.

3. Wyznacz wyraz ogólny ci¡gu.

a) a1 = 1, an+1 = 2an,

b) b1 = 9, bn+1 = bn + 4,

4. (Ci¡g Fibbonaciego)
Dwa pierwsze wyrazy ci¡gu s¡ równe odpowiednio 0 i 1. Ka»dy kolejny wyraz tego ci¡gu jest
sum¡ dwóch poprzedzaj¡cych go wyrazów. Ile wynosi siódmy wyraz tego ci¡gu?
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Ci¡g arytmetyczny

Arytmetycznym nazywamy ci¡g w którym ró»nica mi¦dzy kolejnymi wyrazami jest staªa. Ci¡g taki
jest okre±lony jednoznacznie poprzez podanie dwóch wyrazów lub jednego i owej ró»nicy. Zale»no±¢
rekurencyjna wyrazów ci¡gu arytmetycznego jest postaci

an+1 = an + r,

natomiast wyraz ogólny wynosi
an = a1 + (n− 1)r.

Suma n pierwszych wyrazów ci¡gu arytmetycznego wynosi

Sn =
(a1 + an)n

2
.

5. Pierwszy wyraz ci¡gu arytmetycznego wynosi 2, natomiast czwarty wyraz wynosi 3. Wyznacz
wyraz siódmy i sto siódmy.

6. Wiedz¡c, »e suma pierwszych dziesi¦ciu wyrazów pewnego ci¡gu arytmetycznego wynosi 100
oraz, »e ósmy wyraz tego ci¡gu to 8 wyznacz wyraz drugi.

7. Poka», »e w ci¡gu arytmetycznym ka»dy wyraz, pocz¡wszy od drugiego, jest ±redni¡ arytme-
tyczn¡ swoich s¡siadów. Precyzyjniej poka», »e

an+1 =
an + an+2

2
, n ≥ 1.

Ci¡g geometryczny

Geometrycznym nazywamy ci¡g w którym iloraz kolejnych wyrazów jest staªy. Zale»no±¢ rekuren-
cyjna wyrazów ci¡gu geometrycznego jest postaci

gn+1 = q · gn,

natomiast wyraz ogólny wynosi
gn = qn−1g1.

Suma n pierwszych wyrazów ci¡gu geometrycznego wynosi

Sn = g1 ·
1− qn

1− q
.

8. Iloraz ci¡gu geometrycznego (gn) jest równy
1
2 oraz a2 = −4. Ile wynosi pierwszy wyraz tego

ci¡gu?

9. Poka», »e w ci¡gu geometrycznym ka»dy wyraz, pocz¡wszy od drugiego, jest ±redni¡ geome-
tryczn¡ swoich s¡siadów. Precyzyjniej poka», »e

gn+1 =
√
gn · gn+2, n ≥ 1.

10. Okre±l, czy podane ni»ej ci¡gi sa arytmetyczne, geometryczne, czy mo»e, ani takie, ani takie.

a) 0, 2, 4, 6, 8, ... ,

b) bn = 2b1 + 3,

b) cn = 4 · 2n.
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